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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZENOVE D E AGOSTO 

DE DOIS MIL E TREZE NA FORMA ABAIXO: 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e treze, na Câmara Municipal de 

Cordeiro, localizada na Rua Vereador Julio Silveira do Amaral número um mil cento e 

sessenta e dois, foi realizada às dezoito horas a Sessão Ordinária para tratar de 

diversos assuntos. A Sessão foi Presidida pelo Vereador Robson Pinto da Silva e 

Secretariada pelo Vereador Anísio Coelho Costa. Faltaram os Vereadores Gilberto 

Salomão Filho e Jussara Barrada Cabral Menezes. Havendo número Regimental, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a 

qual foi lida e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura do expediente que 

constou: Projeto de Lei Nº 070/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

“Autoriza o município de Cordeiro a ratificar o protocolo de intenções do Consórcio 

Intermunicipal Serrano de Saúde, e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 073/2013 

de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “A normatização do serviço de 

transporte escolar no âmbito do município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro; Veto 

Total a Lei Nº 1802/2013 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre “Institui a 

inclusão do estudo extra curricular de prevenção e combate ao uso de drogas no ensino 

fundamental da rede municipal de ensino”, de autoria do Vereador Robson Pinto da 

Silva; pareceres ao Projeto de Lei Nº 055/2013 de autoria dos Vereadores Marcelo José 

Estael Duarte e Jussara Barrada Cabral Menezes, que dispõe sobre “A realização do 

exame de Oximetria de Pulso em todos os recém nascidos em Cordeiro”; pareceres ao 

Projeto de Lei Nº 062/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe 

sobre “Institui no município de Cordeiro a ‘Semana Municipal de Conscientização do 

Autismo’, a ser comemorado anualmente, na primeira semana do mês de abril, e dá 

outras providencias”; pareceres ao Projeto de Lei Nº 063/2013 de autoria do Vereador 
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Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre “A obrigatoriedade da adaptação em escolas, 

instituições de ensino públicas ou privadas situadas no município de Cordeiro, de forma 

a permitir o livre acesso e uso por portadores de deficiência físico-motora”; Projeto de 

Lei Nº 071/2013 de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que dispõe sobre “A 

proibição de consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou qualquer 

produto fumífero, derivado ou não tabaco, em ambiente de uso coletivo, públicos  ou 

privados neste município e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº 072/2013 de 

autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota, que dispõe sobre “ Dá nome de João Baptista 

Soares a uma praça neste município”; Requerimentos Nº 041 e 042/2013 de autoria do 

Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza; Requerimento Nº 043/2013 de autoria das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização; 

Indicação Nº 201/2013 de autoria do Vereador Isaias Queiroz Mota; Indicação Nº 

202/2013 de autoria do Vereador Anisio Coelho Costa; Indicações Nº 203 e 204/2013 

de autoria do Vereador André Lopes Joaquim; Ofícios Nº 433 e 434/2013  do Poder 

Executivo; atestados dos Vereadores Anisio Coelho Costa e Jussara Barrada Cabral 

Menezes. O Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos. Usou da palavra 

o vereador Jader Maranhão falando de um convite da Secretaria Municipal de 

Educação para posse dos membros do Conselho Municipal de Educação e questionou 

por que não chegou a esta Casa o convite para a eleição dos Conselheiros, que seria o 

mais importante, para que a Câmara pudesse fiscalizar essa eleição, já que os maiores 

gastos do Poder Público são com a saúde e a educação. Levantou a questão do projeto 

de subvenção para o Hospital Antônio Castro, pois apesar de conter erros, foi aprovado 

às pressas por esta Casa e até sexta-feira passada a subvenção ainda não tinha sido 

repassada ao Hospital, por motivos burocráticos que já deveriam ter sido sanados antes 

que o Projeto viesse para esta Casa. E ficou surpreso ao ver que gastaram um 

considerável valor em dinheiro com portas de blindex que foram colocadas no Hospital, 

apesar de estar faltando medicamentos e os salários de médicos e de funcionários 
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estarem atrasados. E solicitou a Comissão de Saúde que fiscalize esses fatos. O 

Presidente concordou com o Vereador Jader que a prioridade do Hospital é a compra 

de medicamentos e o pagamento dos salários atrasados. Usou da palavra o Vereador 

Anísio Coelho Costa discordando do Vereador Jader que o projeto de subvenção ao 

Hospital foi aprovado às pressas, pois o mesmo ficou durante vinte e cinco dias nesta 

Casa sendo analisado pelas Comissões, mas concordando quanto à necessidade de se 

pagar os salários dos funcionários, e acha que algo aconteceu no Executivo para que a 

subvenção ainda não tenha sido repassada. O Vereador também trouxe a Lei 

1244/2006 que trata sobre o reajuste das tarifas de transporte coletivo, onde consta que 

a cada quatro anos o Executivo, através de uma Comissão nomeada pelo Prefeito, 

enviará à Câmara um relatório dos serviços prestados, para aprovação desta Casa. Em 

aparte o Vereador Jader disse que a obrigação de fiscalizar o transporte público é da 

Câmara, não podendo haver comissão conjunta do Executivo com o Legislativo, cada 

Poder deve fazer o seu trabalho. O Vereador Anísio explicou que são comissões 

independentes, a comissão do Executivo emite um relatório e o Legislativo avalia e 

fiscaliza a situação. Salientou que recebeu em seu gabinete os Srs. Fernando Torres e 

Jorge Luiz Barenco, assessores do Deputado Estadual Bernardo Rossi, o motivo da 

visita é para dar continuidade às conversas sobre o projeto asfalto na porta, que é um 

projeto do governo estadual. O Presidente explicou que conversou com a Controladora 

Geral do Município, Sra. Dorotheia, a respeito da subvenção do Hospital, e ela informou 

que existe uma contradição entre as emendas que foram feitas ao projeto e a lei de 

subvenção municipal em relação ao prazo de prestação de contas, motivo pelo qual 

ainda não houve o repasse da subvenção ao Hospital. E o Executivo reenviará o projeto 

a esta Casa para apreciação do mesmo sem as emendas. Usou da palavra o Vereador 

Amilton Luiz Ferreira de Souza explicando que não compareceu a audiência pública 

sobre os funcionários da saúde por motivo de doença. Questionou a falta de um outro 

líder de governo, que até o momento não foi indicado  pelo Executivo. Disse que todo 
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trabalho e cobrança que está fazendo é para fiscalizar e brigar pelo povo que o elegeu 

e não anseia por nenhum cargo na Prefeitura. Disse que vai continuar cobrando, pois é 

preciso saber onde está sendo aplicada a verba do município e que, ser for o caso, 

abre até uma CPI, pois sabe que há muita coisa que não está correta. Falou também da 

constante troca de secretários, que deve ter alguma coisa de errado por isso. Disse que 

não vai se amedrontar com ameaças que tem recebido por celular, e que vai continuar 

fiscalizando, conforme prometeu em sua campanha. Cobrou resposta do requerimento 

sobre os editais de licitação, que até o momento não chegou a esta Casa, apesar de ter 

vencido o prazo. E que vai cobrar respostas de todos os requerimentos que foram feitos 

ao Executivo. Lembrou sobre a necessidade de realização de uma audiência pública 

para prestação de contas da 71ª Exposição Agropecuária. O Presidente comunicou que 

vai marcar esta audiência. Em aparte, o Vereador Jader disse que, segundo a Sra. 

Dorotheia, existe contradições nas emendas que foram feitas no projeto de subvenção 

ao Hospital com leis anteriores, e se tivesse um líder de governo, talvez este problema 

não existiria, e questionou por que até o momento o Executivo ainda não retornou com 

esse projeto a essa Casa, devido à importância do mesmo. Retomando a palavra, o 

Vereador Amilton encerrou seu pronunciamento dizendo que torce para que o nosso 

município caminhe, mas o que está vendo é um governo desgovernado. O Presidente 

informou que, na ausência de um líder, os vereadores mais votados da coligação do 

prefeito podem assumir a função de líder de governo, e se algum dos vereadores que 

possa e queira assumir esta liderança, pode se dirigir até a secretaria e à Presidência 

desta Casa para assumir o cargo. O Presidente afirmou também que não se 

envergonha desta Casa, pois como Presidente, está fazendo de tudo para que esta 

Casa seja respeitada. Além disso, tem que fazer jus ao salário que está recebendo 

como vereador, e que cada vereador tem que ter consciência de suas atitudes. Disse 

que a Câmara está trabalhando com toda transparência possível para que a população 

possa ficar ciente de tudo que acontece, e que seu comprometimento é com a 
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população. E que vai sempre fazer o possível para manter o respeito por esta Casa. Em 

aparte, o Vereador Mário Antônio Barros de Araújo apoiou o Vereador Amilton na 

questão de cobrar do Executivo as respostas dos requerimentos. Sugeriu aos 

Vereadores Almir e Isaías, ainda que não tenham sido nomeados líderes de governo, 

que busquem informações no Executivo a respeito dessa troca de secretários e tragam 

respostas para esta Casa. Em aparte o Vereador Jader explicou que é líder do PT, 

além disso não concorda com o rumo que tomou a administração municipal, por isso 

não poderia assumir a liderança do governo. Em aparte, o Vereador Isaías disse que 

vai procurar o prefeito para que o mesmo indique um líder de governo. Ato contínuo, 

passou-se a Ordem do Dia, que constou: em única discussão e votação os pareceres 

ao Projeto de Lei Nº 055/2013 de autoria dos vereadores Marcelo José Estael Duarte e 

Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por unanimidade; em primeira 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 055/2013 de autoria dos vereadores Marcelo 

Jose Estael Duarte e Jussara Barrada Cabral Menezes, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 

062/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por 

unanimidade; em primeira discussão e votação o Projeto de Lei Nº 062/2013 de autoria 

do Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única 

discussão e votação os pareceres ao Projeto de Lei Nº 063/2013 de autoria do 

Vereador Robson Pinto da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em primeira 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 063/2013 de autoria do Vereador Robson Pinto 

da Silva, que foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o 

Requerimento Nº 041/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que 

foi aprovado por unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 

042/2013 de autoria do Vereador Amilton Luiz Ferreira de Souza, que foi aprovado por 

unanimidade; em única discussão e votação o Requerimento Nº 043/2013 de autoria 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 
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Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente agradeceu a presença 

de todos e encerrou a Sessão às vinte horas e vinte minutos convocando os 

Vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia vinte e um de agosto de dois 

mil e treze às dezoito horas. Nada a mais para constar lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e pelo Presidente após a aprovação do Plenário. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Anísio Coelho Costa                                  Robson Pinto da Silva 

                      1º Secretário                                                  Presidente 


